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Rodzaje i zakres wykorzystania źródeł energii odnawialnej w Polsce 

 

Do podstawowych wyzwań, jakie stoją obecnie przed polską 

energetyką, można zaliczyć:  

 Po pierwsze, w dobie walki z globalnym ociepleniem Unia Europejska 

wyznaczyła szereg ambitnych (ale i trudnych) celów związanych z 

redukcją emisji zanieczyszczeń, oszczędnością energii i udziałem 

źródeł odnawialnych w bilansie łącznej produkcji energii.  

 Po drugie, polska elektroenergetyka znalazła się na granicy wydajności. 

Rezerwy mocy są minimalne, a popyt na energię rośnie z roku na rok. 

Jeżeli nic się nie zmieni, to według prognoz, uwzględniających nawet 

realizowane inwestycje, po 2016 r. w Polsce wystąpi niedobór mocy.  

Moc zainstalowana w krajowym systemie elektroenergetycznym w 

roku 2007 wyniosła ok. 34864 MW a wyprodukowana energia elektryczna 

osiągnęła poziom ok. 157,3 TWh1. 

Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Operator S.A. w roku 

2007 łączna moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujących OZE 

wyniosła 2818,8 MW, a produkcja energii elektrycznej osiągnęła poziom 

5,63 TWh2. 

Udział poszczególnych nośników energii z OZE w produkcji energii 

elektrycznej był następujący: współspalanie biomasy i biogazu - 2120 GWh, 

elektrownie wodne - 2360 GWh, elektrownie wiatrowe - 530 GWh, 

elektrownie na biogaz i biomasę - 350 GWh, z pozostałych źródeł 

pozyskano - 270 GWh3. 

                                                 
1 Materiały Agencji Rynku Energii S.A. 
2 Ibid. 
3 Polskie Sieci Energetyczne – Operator – raport 2007, s. 87 



Z danych opublikowanych przez PSE wynika, że udział OZE w 

bilansie energii elektrycznej w Polsce w 2007 r. wyniósł ok. 4,1% a z 

danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że jest to ok. 3,4%4. 

W latach 2000 - 2008 w Polsce nastąpił stopniowy wzrost udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju. 

Przyczyniło się do tego między innymi5: 

 znaczne zwiększenie wykorzystania drewna (głównie przez 

współspalanie); 

 uruchomienie lokalnych ciepłowni na słomę; 

 uruchomienie trzech ciepłowni geotermalnych; 

 wybudowanie kilkudziesięciu dużych farm wiatrowych;  

 uruchomienie licznych małych elektrowni wodnych; 

 uruchomienie ciepłowni i elektrowni zasilanych biogazem z 

wysypisk odpadów komunalnych oraz z oczyszczalni ścieków; 

 wykorzystanie energii słońca w kolektorach słonecznych;  

 dynamiczny wzrost wykorzystania pomp ciepła. 

Największe nadzieje na wykorzystanie, jako odnawialnego źródła 

energii są wiązane z biomasą. Jej udział w bilansie paliwowym energetyki 

odnawialnej w Polsce rośnie z roku na rok. Biomasa może być używana na 

cele energetyczne w procesie bezpośredniego spalania biopaliw stałych 

(drewna, słomy), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzania na paliwa 

ciekłe (olej, alkohol). W warunkach polskich w najbliższej perspektywie 

można spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania wykorzystaniem 

biopaliw stałych - drewna i słomy. 

W ostatnich dwóch latach obserwuje się dynamiczny wzrost produkcji 

urządzeń do peletowania biomasy. Coraz większym zainteresowaniem 

cieszą się również pelety wśród użytkowników pieców grzewczych ze 

                                                 
4 Ibid., s.88 
5 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo środowiska, Warszawa, 2002. s.15 



względu na niższe koszty ogrzewania (w porównaniu z węglem, czy z 

gazem). 

Lasy stanowią ok. 28,8% powierzchni kraju, z tego lasy państwowe 

zajmują 7,4 mln ha. W 2007 r. w Lasach Państwowych pozyskano ok. 21,8 

mln m3 drewna, w tym 2,5 mln m3 drewna opałowego6. Generalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych szacuje, że dalsze 2-2,5 mln m3 odpadów drzewnych 

pozostaje w lasach ze względu na ograniczony popyt. Znaczne ilości 

odpadów drzewnych powstają także w przemyśle drzewnym. Wykorzystanie 

drewna na cele opałowe w Polsce ma długą tradycję. Liczbę instalacji 

opalanych drewnem szacuje się na ponad 100000 szt. W tej liczbie mieszczą 

się zarówno małe nowoczesne kotły do zgazowania drewna z 

kontrolowanym procesem spalania, jak również tzw. kotły „wielopaliwowe” 

lub kotły węglowe z dopuszczeniem stosowania drewna jako paliwa 

zastępczego, stosowane zazwyczaj w gospodarstwie domowym i rolnym 

oraz ok. 110 większych kotłowni przemysłowych (o mocach w zakresie 0,1-

40 MW) pracujących w zakładach przerobu drewna i w przemyśle 

meblarskim. Największe moce kotłów i bloków energetycznych  oraz 

największe zużycie odpadów drzewnych produkcyjnych występuje w 

zakładach przemysłu celulozowo-papierniczego. W sektorze komunalnym 

istnieje zaledwie kilka ciepłowni bazujących na odpadach pozyskiwanych w 

gospodarce leśnej (o mocach 0,5-2,5 MW). Na początku 2007 r. całkowitą 

moc nowoczesnych kotłów na drewno w gospodarstwach domowych, 

przemyśle drzewnym oraz sektorze komunalnym w Polsce oceniano na ok. 

6600 MW7. Dynamicznie wzrasta zużycie drewna opałowego przy spalaniu 

go w turbokominkach. W planach Ministerstwa Gospodarki zapisane są 

propozycje zmierzające do stymulowania wzrostu upraw wierzby 

                                                 
6 A. Grzybek, P. Gradziuk, Kierunki rozwoju wykorzystania biomasy na cele energetyczne, [w] Seminarium 

targowe „Elektro-Energy”, s.35, 46-47. 
7 Ocena stanu i perspektyw produkcji krajowej urządzeń dla energetyki odnawialnej, Warszawa 2007, Instytut 

Energetyki Odnawialnej EC BREC, praca zbiorowa pod red. G. Wiśniewskiego, s. 85, 



energetycznej, ze względu na wzrastające zapotrzebowania na trociny (są 

one współspalane z miałem węglowym) w energetyce zawodowej. W 

ostatnich dwóch latach obserwuje się rozwój małych firm produkujących 

pelety z odpadów drewna. 

Polskie rolnictwo produkuje rocznie ok. 30 mln ton słomy (głównie 

zbożowej i rzepakowej) oraz siana8. Zakłada się, że na cele energetyczne 

można będzie wykorzystać ok. 8-10 mln ton. Nadwyżki słomy występują 

przede wszystkim w gospodarstwach rolnych północnej i zachodniej Polski. 

Słoma może być wykorzystana dla celów energetycznych, przynosząc 

dodatkowe dochody lub oszczędności gospodarstwom rolnym. Obecnie 

słoma na cele energetyczne wykorzystywana jest w ok. 20 ciepłowniach 

osiedlowych o łącznej mocy zainstalowanej do 18 MW. Zainstalowane 

moce eksploatowanych kotłowni wahają się od 0, 5 do 5,5 MW. Szacuje się, 

iż do końca 2006 r. zainstalowano około 185 kotłów na słomę w gospo -

darstwach rolnych o łącznej mocy 16 MW9. Znaczna część nadwyżek 

wypalana jest na polach, co powoduje poważne zagrożenie dla środowiska i 

zdrowia mieszkańców. Od roku 2007 obserwuje się dynamiczny rozwój firm 

produkujących urządzenia do peletowania słomy, powiększa  się również 

ilość gospodarstw rolnych produkujących palety, oraz ogólne 

zainteresowanie elektrowniami na biomasę. Dla przykładu spółka z branży 

energii odnawialnej notowana na NewConnect, Widok Energia, chce realizować 

plan inwestycyjny wart 60 mln zł w 2012 roku10. 

Na podstawie zapisów zawartych w aktach prawnych Ministerstwa 

Gospodarki i Ministerstwa Środowiska dotyczących perspektyw rozwoju 

OZE w Polsce można wnioskować, że w najbliższym czasie zostaną podjęte 

                                                 
8 T. Solarski, Energetyczne wykorzystanie biomasy [http://www.bpp.lublin.pl/news1/oze/prezentacje/3.pdf, 

22.11.2010] 
9 Wykorzystanie biomasy [www.ecbrec.pl, 10.03.2009] 
10 Widok Energia chce zainwestować 60 mln zł w 2012 roku [http://www.bankier.pl/wiadomosc/Widok-Energia-

chce-zainwestowac-60-mln-zl-w-2012-roku-2454163.html, 14.12.2011] 



działania, które zdynamizują proces wykorzystania słomy do celów 

grzewczych. 

W Polsce zarejestrowanych jest obecnie ok. 700 czynnych składowisk 

odpadów, przy czym na większości z nich nie ma pełnej kontroli emisji gazu 

wysypiskowego (ok. 60% CH4), który dostając się do środowiska powoduje 

m.in. wiele zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi i w sposób znaczący wpływa 

na pogłębianie się efektu cieplarnianego.11 Główny potencjał techniczny 

gazu wysypiskowego w Polsce związany jest z eksploatacją ok. 100 

większych wysypisk komunalnych. Z powodu częstego braku odpowiednich 

uszczelnień masy składowanych odpadów zasoby gazu wysypiskowego 

możliwe do pozyskania nie przekraczają 30-45% ich całkowitego potencjału 

technicznego powstającego na wysypisku. Najlepszym sposobem ogra-

niczenia zagrożeń dla środowiska spowodowanych emisjami gazu 

wysypiskowego jest zbudowanie instalacji do jego odzysku i ewentualnego 

energetycznego wykorzystania. 

Obecnie technologie energetycznego wykorzystania gazu 

wysypiskowego (głównie do produkcji energii elektrycznej lub w 

skojarzeniu z produkcją energii cieplnej) należą do najszybciej 

rozwijających się gałęzi energetyki odnawialnej na świecie. W Polsce 

jeszcze w 1998 r. działało tylko kilka instalacji. Pierwsze wdrożenia 

dotyczyły jak dotąd instalacji produkcyjnych tylko energię elektryczną zaś 

moc zainstalowana na poszczególnych składowiskach na ogół nie 

przekraczała 200 kW. Aktualnie istnieje tendencja budowy instalacji 

większych (powyżej 1 MW) lub zwiększania mocy instalacji już 

istniejących. Energia cieplna jest najczęściej zużywana na potrzeby własne 

operatora wysypiska lub jest sprzedawana do miejskiej sieci ciepłowniczej 

bądź innych odbiorców (np. duże kompleksy szklarni). W 2006 r. łączna 

moc instalacji wykorzystujących gaz wysypiskowy wynosiła 8,44 MWe 

                                                 
11 Energetyka wiatrowa nabiera tempu [www.elektr.wiatrowe.org.pl, 10.03.2010] 



(elektrycznych) i ponad 4,5 MWC (cieplnych). W roku 2006 wytworzono w 

tych instalacjach ok. 155 GWh energii, wyprodukowały one roczne ponad 

600 mln m3  metanu12. 

Potencjał techniczny wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków do 

celów energetycznych jest bardzo wysoki. Do bezpośredniej produkcji 

biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, stosowane we 

wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części 

oczyszczalni przemysłowych. Oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo 

wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną jak i 

elektryczną. Dlatego też wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów 

ściekowych może w istotny sposób poprawić ich rentowność. W Polsce od 

roku 1994 zainstalowano 40 biogazowni w miejskich oczyszczalniach 

ścieków z blokami energetycznymi do produkcji energii elektrycznej, a w 

budowie są nowe. W roku 2007 eksploatowano ok. 40 instalacji. Całkowita 

moc wszystkich instalacji biogazowych na oczyszczalniach ścieków w 

Polsce z końcem 2006 r. wynosiła 24,5 MW elektrycznych i ok. 34,4 MW 

cieplnych13.   

Pierwsze biogazownie w Polsce zaczęły powstawać w drugiej połowie 

lat 90. XX wieku. Jedną z pierwszych profesjonalnych biogazowni na 

oczyszczalni ścieków uruchomiono w 1998 r. w Inowrocławiu (moc 

elektryczna 320 kW, moc cieplna 540 kW). Natomiast jedną z pierwszych 

biogazowni wykorzystujących gaz wysypiskowy była, uruchomiona w 1996 

r., instalacja w Braniewie. Gaz służy tam do produkcji ciepła – instalacja o 

mocy 1,3 MW zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę dla 65% mieszkańców 

18-tysięcznego miasta14. 

                                                 
12 Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim [www.fundacjarozwoju.szczecin.pl, 10.03.2007] 
13  Geotermalna energia [www.geotermia.grudziadz.com.pl, 10.03.2010] 
14 INFOS - Zagadnienia społeczno-gospodarcze, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, nr 4(51). 

Warszawa 2009, s.3. 



W Polsce nie ma oficjalnej statystyki dotyczącej liczby biogazowni. W 

wykazie Urzędu Regulacji Energetyki znajduje się 87 instalacji 

biogazowych, lecz dane te odnoszą się wyłącznie do podmiotów 

wytwarzających energię elektryczną. Według danych prezentowanych przez 

Instytut Energii Odnawialnej (IEO), w 2006 r. w Polsce funkcjonowały 152 

instalacje biogazowe, w tym 78 (51%) to instalacje na wysypiskach śmieci, 

73 (48%) biogazownie w oczyszczalniach ścieków i tylko jedna 

biogazownia rolnicza15.  

Większość polskich biogazowni zajmuje się wytwarzaniem ciepła (57% 

ogółu produkcji). Wynika to z faktu, że instalacje biogazowe na 

oczyszczalniach ścieków oraz na wysypiskach zlokalizowane są najczęściej 

w pobliżu ośrodków zurbanizowanych, w których zwykle już funkcjonuje 

sieć ciepłownicza. Dużą część energii cieplnej produkują też biogazownie 

przy oczyszczalniach ścieków, które same potrzebują dużych ilości ciepła 

do procesów technologicznych.  

Jednak struktura produkcji energii w biogazowniach może w 

przyszłości ulec zmianie – wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach 

dynamicznie rozwiną się biogazownie rolnicze, które w dużej mierze będą 

nastawione na produkcję energii elektrycznej. Obecnie w Polsce działa tylko 

jedna taka biogazownia, wybudowana w 2005 r. przez potentata branży 

mięsnej, firmę Poldanor. Rocznie wytwarza ona 790 tys. m3 biogazu i 

produkuje 1,4 GWh energii elektrycznej oraz 2,6 GWh energii cieplnej. 

Podstawowym surowcem jest tu gnojowica świńska z dodatkiem odpadów 

mięsnych. W końcowej fazie budowy jest biogazownia rolnicza w 

Studziance, której inwestorem jest właściciel dużej fermy drobiowej. Będzie 

                                                 
15  K. Granoszewski, M. Grabias, Potencjał rozwoju instalacji biogazowych w Polsce [www.ieo.pl, 22.01.2009]. 



to klasyczna biogazownia przy gospodarstwie rolnym o zainstalowanej 

mocy 40 kW, obsługująca przede wszystkim samo gospodarstwo rolne16.  

Dynamiczny rozwój produkcji biogazu (CH4) w biogazowniach 

rolniczych w Polsce spodziewany jest w latach 2008 - 2020. Również w tym 

segmencie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych należy upatrywać 

dla Polski szansy realizacji 15% energii z OZE w bilansie energetycznym do 

roku 2020. W roku 2007 czynna była jedna biogazownia rolnicza w 

Pawłówku. W ciągu 12 lat w Polsce powstanie ok. 2,5 tysiąca zakładów 

produkujących energię z odpadów o łącznej mocy 3000 MW. Koszt 

inwestycji może osiągnąć 40 mld zł17. Nakłady finansowe na 1MW bio-

gazowni są dwukrotnie większe niż na tą samą moc elektrowni 

konwencjonalnej lub wiatrowej. 

Wkład biogazu do energii cieplnej pochodzącej z biomasy prawie 

podwoił się w ciągu roku (z 24 ktoe (tysiąc ton oleju ekwiwalentnego) w 

2004 roku do 41 ktoe w 2005 roku)18. 

 

Jeśli chodzi o skalę produkcji, w praktyce europejskiej funkcjonują 

zasadniczo dwa typy biogazowni rolniczych – indywidualne, 

wykorzystujące własny surowiec i produkujące głównie na potrzeby własne, 

oraz scentralizowane, zbierające surowiec z większego obszaru, zarówno od 

rolników, jak i lokalnego przemysłu spożywczego, przetwórstwa rolnego 

itp. Wiele wskazuje na to, że w Polsce szybciej rozwinie się ten drugi 

model. Rozwojem biogazowni rolniczych w Polsce zainteresował się 

bowiem biznes i to niekoniecznie związany z branżą rolniczą. Na przykład 

Polenergia wspólnie z niemieckim biogazowym potentatem – firmą 

Schmack – założyła spółkę Agrogaz, która zamierza budować biogazownie 

                                                 
16INFOS - Zagadnienia społeczno-gospodarcze, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, nr 4(51). 

Warszawa 2009, s.3. 
17 K. Kowalski, Ziemi mogą zagrażać konflikty klimatyczne, Rzeczpospolita, 14.12.2007, s.86 
18 Geotermalna energia [www.geotermia.grudziadz.com.pl, 10.03.2010] 



rolnicze w Polsce. W trakcie budowy jest już największa (moc elektryczna i 

cieplna - 2,1 MW) w naszym kraju biogazownia rolnicza w Liszkowie, która 

będzie wykorzystywała odpady z pobliskiej gorzelni. Z kolei firma Bio-power 

(kapitał polsko-izraelski) zamierza wybudować w Polsce sieć 20–30 

biogazowni przy istniejących gorzelniach, ale też na wysypiskach czy 

wykorzystujących pozostałości z restauracji, zakładów przetwórstwa 

spożywczego. Energią biogazowni rolniczych zainteresowała się również 

Grupa Energetyczna ENERGA. W 2008 r. rozpoczęła realizację programu 

„Bezpieczna Energetycznie Gmina – Energa BIOGAZ”, który zakłada 

powstanie nawet kilkuset biogazowni w północnej i środkowej Polsce. 

Lokalne źródła wytwarzania wykorzystywać będą odpady rolne oraz uprawy 

energetyczne. W ten sposób ENERGA zamierza zmniejszyć deficyt mocy 

wytwórczych oraz pozyskiwać świadectwa pochodzenia energii19.  

Biogazownie rolnicze przy indywidualnych gospodarstwach rolnych 

mają szanse rozwoju głównie w dużych gospodarstwach towarowych. Małe 

gospodarstwa napotkają barierę kosztów budowy instalacji. W Niemczech bądź 

w Danii przyjmuje się, że koszt brutto budowy biogazowni rolniczej sięga 3500 

euro na 1 kW zainstalowanej mocy. Nawet jeśli w Polsce koszty te są 

znacznie niższe, to dla mniejszych gospodarstw rolnych, mniej  stabilnych 

ekonomicznie, budowa indywidualnej biogazowni i tak będzie 

przedsięwzięciem niedostępnym. Wspomniana wcześniej biogazownia 

rolnicza w Studziance będzie kosztowała ok. 80 tys. zł. Znacznie większa 

biogazownia rolnicza firmy Poldanor wymagała inwestycji rzędu 4,3 mln zł. 

Wysokie koszty nie dotyczą wyłącznie biogazowni rolniczych. Dla 

przykładu, biogazownia na oczyszczalni ścieków w Inowrocławiu 

kosztowała ok. 2,4 mln zł, zaś instalacja na wysypisku w Braniewie 

pociągnęła za sobą koszty rzędu 1,9 mln zł (w cenach z drugiej połowy lat 

90.). Planowane przez dużych inwestorów, scentralizowane biogazownie 

                                                 
19Biogazownia w każdej gminie, Serwis Informacyjny Ochrony Środowiska [www.ekoinfo.pl, 5.02.2009]. 



rolnicze to już zupełnie inny wymiar nakładów finansowych. Budowa 

biogazowni firmy Agrogaz o mocy 2,1 MW pochłonie ok. 28 mln zł, a 

instalacje polsko-izraelskiej firmy Bio-power będą kosztowały po 20–30 

mln zł każda.  

Przy budowie biogazowni można skorzystać ze wsparcia środków 

publicznych. Niestety w przypadku większości programów operacyjnych 

występuje bariera minimalnych kosztów inwestycji – zazwyczaj 10–20 mln 

zł, a także częsty wymóg posiadania przez beneficjenta statusu osoby 

prawnej20.  

Wysokie koszty budowy instalacji nie zmieniają jednak faktu, że 

biogazownie mogą przynosić wymierne zyski. Prezentowany przez 

ekspertów Centrum Elektroniki Stosowanej teoretyczny biznesplan dla 

biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1MW i cieplnej 0,9 MW 

wskazuje, że roczny zysk brutto ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej 

może wynieść nawet 2,2 mln zł. Innym przykładem rentowności biogazowni 

może być nowo otwarta biogazownia na oczyszczalni ścieków „Warta” w 

Częstochowie. Według władz miejskich inwestycja 3,7 mln zł zwróci się po 

4 latach i następnie będzie przynosić ok. 1 mln zł zysku rocznie21. 

Oczyszczalnia zaoszczędzi bowiem na kosztach energii niezbędnej  do 

procesów technologicznych – elektrycznej o 50%, a cieplnej aż o 70%. 

Biopaliwa – według zapisów Dyrektywy UE 2009/28/WE w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – oznaczają ciekłe 

lub gazowe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy22. Zatem 

biopaliwem nazwać można medium służące do zasilania silników z 

zapłonem samoczynnym oraz do zasilania silników z zapłonem iskrowym 

lub w przyszłości biowodór jako paliwo do zastosowania w ogniwach 

paliwowych. 

                                                 
20 Za: J. Dach, Rolnik sam wiatraka nie zbuduje [www.ieo.pl, 22.01.2009]. 
21Prąd z biogazu w oczyszczalni „Warta” [www.czestochowa.pl, 29.01.2009]. 
22 Dyrektywa UE 2009/28/WE 



Biopaliwa wytwarzane w Polsce to w dużej mierze biopaliwa pierwszej 

generacji, przeważnie z roślin jadalnych lub jadalnych przystosowanych, 

czyli np. rzepakowy olej bezerukowy do produkcji biodiesla. Krajowy rynek 

biopaliw transportowych stanowią głównie dwa biopaliwa: biodiesel 

otrzymywany w wyniku transestryfikacji tłuszczów zawartych w olejach 

roślinnych lub zwierzęcych oraz bioetanol – odwodniony alkohol etylowy, 

wytwarzany w procesie fermentacji i odwadniania produktów roślinnych, 

takich jak zboża, buraki cukrowe. Ziemniaki wykorzystywane są w polskim 

przemyśle gorzelniczym z różnym powodzeniem. Sytuacja ta powodowana 

jest m.in. ceną surowca, ale także efektywnością energetyczną23 czy 

wydajnością24. Obecnie prowadzone są badania dotyczące technologii 

produkcji biopaliw drugiej generacji, wytwarzanych z roślin 

niekonsumpcyjnych – energetycznych czy odpadów. W przypadku 

bioetanolu wykorzystuje się np. materiały lignocelulozowe, których 

technologie produkcji także opierają się na procesach fermentacji, lecz 

znacznie bardziej zaawansowanych25. 

Po uchwaleniu ustawy przez Sejm RP w roku 2006 dotyczącej biopaliw 

i wykorzystaniu rzepaku do produkcji biodiesla, nastąpił dynamiczny 

rozwój firm produkujących biopaliwa i zajmujących się ich dystrybucją. 

Zwiększa się tym samym wielkość upraw rzepaku. Potencjał produkcji 

rzepaku w Polsce wynosi ok. 2 mln ton. Z całości tego rzepaku można by 

wyprodukować 583,28 mln litrów biopaliwa. Jest to 7% zapotrzebowania na 

paliwo w skali kraju. Wydajność instalacji Polskich do wytwarzania biodiesla 

w roku 2007 wynosiła ok. 321 tys. ton. Przewidywana moc produkcyjna 

biodiesla do roku 2010 to ok. 515 tys. ton rocznie. Wymóg w zakresie 

                                                 
23 stosunek wartości energetycznej etanolu do nakładów energetycznych poniesionych w procesie uprawy i 

przetwarzania 
24 Masa biopaliwa otrzymywana z 1 tony surowca 
25„Dziennik Gazeta Prawna” 210/2009 z 27.10.2009, dodatek: Perspektywy rynku biopaliw, s. 4 



stosowania biopaliw przez firmy dystrybucyjne paliwa płynne wynosi 3,45% 

w stosunku do paliw stosowanych w transporcie w roku 2008. 

W roku 2007 wyprodukowano ok. 161 mln litrów bioetanolu, 15 

wytwórców deklaruje łączną zdolność produkcyjną na ok. 585 mln litrów 

bioetanolu. 

Zdolności produkcyjne firm w zakresie wytwarzania biopaliw 

gwarantują, że Polska w roku 2011 jest w stanie osiągnąć 5,75% udziału 

biopaliw w zużyciu paliw płynnych. 

Produkcja tego rodzaju paliw była rozwijana, gdy obowiązywały zapisy 

Dyrektywy 2003/30/EC, narzucające wielkości wskaźnikowe wykorzystania 

biopaliw transportowych. Polska w latach 2006 i 2007 wykazywała niskie 

wartości NCW (Narodowy Cel Wskaźnikowy), w 2008 roku osiągnęła 

średnią unijną głównie dzięki produkcji bioestrów. Rok 2008 jest 

pierwszym, w którym ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

nałożyły na wszystkich producentów i importerów paliw lub biopaliw 

ciekłych obowiązek wypełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego 

(NCW). W praktyce oznacza to, że w 2008 roku każdy z nich musi w 

ogólnej ilości sprzedanych paliw i biopaliw zawrzeć co najmniej 3,45% 

biokomponentów26. 

Sytuacja jednak skomplikowała się w roku 2009 w związku z nową 

Dyrektywą 2009/28/EC. Dyrektywa ta zmienia podejście do biopaliw I 

generacji, stawiając nacisk na większą produkcję biopaliw II generacji, do 

których wytwarzania wykorzystywana jest biomasa, odpadowe oleje 

roślinne, tłuszcze zwierzęce oraz wszelkie odpadowe substancje 

pochodzenia organicznego, nieprzydatne w przemyśle spożywczym, leśnym 

i innym. Ponadto zapisy nowej dyrektywy regulują kwestie spełnienia 

wymagań zrównoważonej produkcji, co prawdopodobnie będzie się wiązało 

z obowiązkiem wykonania analiz oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle 

                                                 
26 „Gazeta Prawna”, 210/2008 z 27.10.2008 [dodatek: Perspektywy rynku biopaliw], s. 1  



Assessment), dla produkcji i przetwarzania surowców rolnych na paliwa 

płynne. Rafinerie produkujące bioestry znalazły się w nowej, trudnej 

sytuacji. Mogą mieć problemy z wykonaniem 10-% wskaźnika NCW w 

2020 roku. 

Co do biopaliw wytwarzanych z alg mogą one w przyszłości stanowić 

istotny element rozwiązań na rynku paliw. Po przeprowadzeniu wstępnych 

badań paliwa pochodzącego z alg ocenia się, że – w przypadku możliwości 

utrzymania warunków sprzyjających hodowli alg – można otrzymać około 

15 razy więcej oleju z 1 ha upraw niż z 1 ha uprawy rzepaku. Szacuje się 

także, że będzie to niskoemisyjne paliwo, ze względu na fakt absorbowania i 

przerabiania, w procesie wzrostu, dwutlenku węgla, fosforanów czy 

azotanów27. Niestety proces pozyskiwania biopaliwa z alg wymaga jeszcze 

przeprowadzenia wielu zaawansowanych badań zarówno pod względem 

naukowym, jak i inżynierskim. 

W Polsce pozyskuje się biogaz z biomasy, odpadów organicznych, 

komunalnych. Trwają próby oczyszczenia biogazu i przygotowania go jako 

paliwa transportowego. Prowadzone są też badania pozyskania i eksploatacji 

estrów wyższych kwasów tłuszczowych z jatrofy czy lnianki siewnej28. 

Prowadzimy także badania dotyczące technologii wytwarzania biooleju, np. 

ze słomy, który po katalitycznej obróbce może być wykorzystywany jako 

komponent do paliwa lub paliwo samoistne diesel, może być użyty do 

katalitycznej produkcji biowodoru lub innych związków chemicznych.  

Lista surowców, oprócz powszechnie znanych, z których można jeszcze 

wytwarzać biopaliwa jest dość długa: ziarna jęczmienia, kukurydzy, 

pszenicy, oleiste nasiona rzepaku, olej sojowy, palmowy, kokosowy, 

jatropha, sorgo, ziarna kauczuku, kawy, orzechów, pestki dyni, owoce 

mango. Mniej znane surowce to te określane jako lignocelulozowe, czyli: 

                                                 
27„Dziennik Gazeta Prawna” 210/2009 z 27.10.2009, dodatek: Perspektywy rynku biopaliw, s. 4 
28P. Otto, Produkcja biopaliw z odpadów to przyszłość rynku, „Dziennik gazeta prawna”, nr. 210, 2009, s. 52 



np. bawełna, konopie siewne. W Polsce niewykorzystanym surowcem do 

produkcji biopaliw jest burak cukrowy. W wyniku unijnej reformy rynku 

cukru zamknięto w Polsce wiele cukrowni. W wielu regionach rolnicy 

stanęli w obliczu poważnych problemów ze zbytem. W takich krajach, jak 

Francja, Niemcy czy Hiszpania, likwidowane cukrownie są zamieniane w 

biorafinerie bioetanolu. Dzięki temu uratowano wiele miejsc pracy. Burak 

cukrowy, obok kukurydzy, jest rośliną, która daje najwięcej energii z 

hektara. Bioetanol oprócz komponowania z benzyną może stanowić substrat 

wyjściowy do produkcji paliw syntetycznych II generacji (w tym biodiesla 

II generacji), jakościowo przewyższających paliwa z ropy naftowej.  

Energetyczne zasoby wodne Polski są niewielkie ze względu na niezbyt 

obfite i niekorzystnie rozłożone opady, dużą przepuszczalność gruntu i 

niewielkie spadki terenów. Łączna moc zainstalowana elektrowni wodnych 

w roku 2007 wyniosła ok. 2280 MW, a małych ok. 86 MW. Produkcja 

energii elektrycznej wyniosła ok. 2,36 TWh, a małe elektrownie wodne 

wyprodukowały 268 GWh energii elektrycznej29. Szacuje się, że w Polsce w 

roku 2006 czynnych małych elektrowni wodnych było ok. 68030. 

Należy zauważyć, że moc w aktualnie istniejących małych 

elektrowniach wodnych może być zwiększona o 20%-30%. poprzez 

modernizację agregatów prądotwórczych. Energetyka wodna w Polsce, wobec 

obecnie niewielkiego stopnia wykorzystania istniejącego potencjału technicznego 

ma szanse w przyszłości na dalszy rozwój. Praktycznie jedynymi obiektami 

hydroenergetycznymi, których ilość stale wzrasta, głównie za sprawą inwestorów 

prywatnych są małe elektrownie wodne budowane przeważnie na istniejących 

(często zdewastowanych) stopniach wodnych. Do grupy małych elektrowni 

wodnych zalicza się obiekty o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW, (wg UE 

poniżej 10 MW) jednak niewielkie zasoby wodne Polski powodują, iż 

                                                 
29 Biuletyn Energetyka Polska, Ministerstwo Gospodarki, ARE SA. Warszawa 2007, s.152 
30 M. Jędrysek, Wybrane zagadnienia z zakresu OZE, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2007, s.122 



znaczna część małych elektrowni wodnych dysponuje mocami zain-

stalowanymi poniżej 100 kW. 

W 2007 roku udział energii wodnej w wytwarzaniu „czystej” energii 

elektrycznej wynosił ok. 54%. Dynamiczny wzrost wykorzystania: biomasy 

(współspalanie), energii wiatru w latach 2008-2013 spowoduje, że nastąpi 

zapewne zmiana procentowa w wykorzystaniu energii elektrycznej ze źródeł 

OZE31. 

Wody geotermalne na obszarze Polski wykorzystywane były od dawna 

do celów leczniczych. W ostatnich latach w kraju zostały przeprowadzone 

badania mające na celu określenie możliwości wykorzystania  wód 

geotermalnych do celów grzewczych. O ile potencjał techniczny wód 

geotermalnych został dokładnie zbadany to należy zauważyć, że istnieje 

potrzeba prowadzenia dalszych badań w zakresie odprowadzania do 

górotworu wykorzystanych wód. 

Główne zasoby wód geotermalnych koncentrują się na obszarze 

niżowym, zwłaszcza w pasie od Szczecina do Łodzi, w rejonie grudziądzko-

warszawskim oraz w rejonie przedkarpackim. Cechą charakterystyczną 

wszystkich inwestycji geotermalnych jest ich wysoki koszt początkowy 

związany z koniecznością odwiercania otworów wiertniczych, których koszt 

szacuje się na ok. 50-60% wszystkich nakładów na realizację całej 

inwestycji. Sfinansowanie za zgodą Ministra Środowiska ze środków 

NFOŚiGW (pochodzących z opłat eksploatacyjnych) prac geologicznych 

związanych z wykorzystaniem odwiertów eksploatacyjnych (10 tys. zł za 1 

metr odwiertu) i chłonnych inwestycji w Pyrzycach i na Podhalu w bardzo 

znaczący sposób przyczyniło się do powstania tam pierwszych w Polsce 

ciepłowni geotermalnych.  

                                                 
31Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014, 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006. 



Ograniczone środki finansowe, jakimi dysponował Minister 

Środowiska nie pozwalały jednak na pozytywne zaopiniowanie wszystkich 

wpływających do NFOŚiGW wniosków o dofinansowanie prac 

geologicznych związanych z budową ciepłowni geotermalnych.  

Środki unijne przeznaczone na rozwój OZE na lata 2008-2014 (ok. 515 

min Euro) dają szansę, że część z nich zostanie skierowana na 

wykorzystanie gorących wód termalnych dla potrzeb energetyki i 

mieszkalnictwa. W Polsce działają obecnie instalacje geotermalne m.in.: w 

Bańskiej na Podhalu (o mocy ok. 40 MWC), w Pyrzycach koło Szczecina o 

mocy ok. 15 MWC + 20 MWC z pompy ciepła, w Mszczonowie koło 

Warszawy o mocy 2,2 MWC w Uniejowie koło Łodzi zakład korzysta z 

energii geotermalnej o mocy 2,4 MWC, oraz w Stargardzie Szczecińskim o 

mocy 14 MWC - gdzie cena 1 GJ tej energii to 13,71zł32. Ostatnio zespół 

naukowców z AGH dokonał pionierskiego opracowania dotyczącego 

wykorzystania energii geotermalnej na Niżu Polskim33. 

Kolejną możliwością na większe wykorzystanie energii geotermalnej w 

naszym kraju są pompy ciepła. W ostatnich trzech latach obserwuje się 

dynamiczny wzrost ilości montowanych pomp ciepła (są to głównie duże 

obiekty: muzea, szkoły, hotele). Energię geotermalną (będącą częścią 

energii geotermicznej Ziemi, zawartą w wodzie) dzieli się na płytką oraz 

głęboką. Geotermia płytka to zasoby energii pochodzenia geotermicznego, 

zakamuflowane w wodach znajdujących się na stosunkowo niewielkich 

głębokościach i zarazem o temperaturach na tyle niskich, że ich 

bezpośrednie wykorzystanie do celów energetycznych jest niemożliwe 

(aczkolwiek można je efektywnie eksploatować w sposób pośredni, np. przy 

użyciu pomp ciepła). Można przyjąć, że graniczną temperaturą jest w tym 

przypadku poziom 20°C. Geotermia głęboka zaś, to energia zawarta w 

                                                 
32 M. Jędrysek, Wybrane zagadnienia z zakresu OZE w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2007, s.67 
33 K. Kowalski, Ziemi mogą zagrażać konflikty klimatyczne, Rzeczpospolita, 14.12.2007, s.86 



wodach znajdujących się na znacznych głębokościach (2, 3 km i więcej), 

głównie w postaci naturalnych zbiorników, o temperaturach powyżej 20°C. 

W warunkach istniejących w Polsce, na takich głębokościach temperatury 

wód geotermalnych sięgają 80°C do 90°C, a w pewnych szczególnych 

lokalizacjach, mogą przekraczać nawet 100°C. Geotermia głęboka może być 

utylizowana w sposób bezpośredni, a poziom temperatur rzędu 60°C do 

80°C predestynuje ją do pozyskiwania energii do celów ciepłowniczych na 

szeroką skalę. W takim też celu wzniesiono wszystkie istniejące w Polsce 

obiekty przetwarzające ten typ energii34. 

Sektor energetyki wiatrowej na świecie wciąż rozwija się w szybkim 

tempie. W ciągu ostatnich piętnastu lat (1995-2010) prawie 

dziesięciokrotnie zwiększyła się całkowita moc zainstalowana w sektorze 

energetyki wiatrowej na świecie (rys. 1). 

W Europie wzrost ten był jeszcze bardziej spektakularny, bo w tym 

samym okresie, moc zainstalowana zwiększyła się ponad szesnastokrotnie. 

Właśnie w Europie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku 

wieku XXI zostało zainstalowanych najwięcej nowych mocy (ponad 2/3 z 

całkowitej zainstalowanej mocy). 

W 2007 roku zanotowano kolejny rekord w mocy zainstalowanej właśnie 

w krajach Unii Europejskiej wynoszący moc 8554 MW, co dało moc 

całkowitą około 56600 MW. 

 

Rysunek 1. Całkowita moc zainstalowana na świecie w MW 

                                                 
34 Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce dziś i w niedalekiej przyszłości, P. Czyżewski. Nowa energia nr 

1(7)/2009, s.68. 



 

Źródło: opracowania własne na podstawie materiałów konferencji:  9th 

World Wind Energy Conference & Exhibition, Large-scale Integration of 

Wind Power. Istanbul, Turkey, 2010 

 

Zdecydowanymi liderami rynku energetyki wiatrowej wciąż pozostają 

Niemcy i Hiszpania, w których w roku 2006 zainstalowano odpowiednio 

2233 ME i 1587 ME. O dominacji tych dwóch krajów świadczy fakt, że w 

chwili obecnej na ich terenie zainstalowane jest 67% mocy całej UE. Jednak 

w ostatnich latach można było zauważyć, że na rynku pojawili się nowi 

gracze (Portugalia, Włochy, Wielka Brytania) rys. 2. 

W obecnej sytuacji  na rynku, dla dalszego rozwoju energetyki 

wiatrowej w Europie, wydaje się być kluczowy aspekt wzrastającego 

nasycenia się rynków Niemiec i Hiszpanii, nie wspominając już o Danii i 

Holandii, które jako pionierzy energetyki wiatrowej już prawie całkowicie 

nasyciły swoje rynki, jednak drzemie w nich wciąż wielki potencjał 

energetyki wiatrowej na morzu (off-shore). Przykładem jest Polska, gdzie po 

latach przestoju w 2006 roku było zainstalowano około 80 MW nowych 

mocy, co dało na koniec roku 2006 około 150 MW całkowitej mocy 
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zainstalowanej35.  W Polsce stopień udziału generacji wiatrowej w zużyciu 

energii elektrycznej jest bardzo niski. W 2005r była to jedynie jedna setna 

procenta, w 2008r - 0,51%. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w 

Polsce stanem na koniec 2009 roku wynosiła 553 MW36. Według aktualnych 

danych stanem na październik 2011 roku moc zainstalowana w energetyce 

wiatrowej w Polsce to ~1489 MW. Łącznie w Polsce posadowionych 

jest 484 koncesjonowane źródła. Można zauważyć więc wzrost produkcji 

energii wytwarzanej tym niekonwencjonalnym sposobem w omawianym 

okresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Udział poszczególnych krajów w całkowitej mocy zainstalowanej w 

energetyce wiatrowej na terenie UE w roku 2008. 
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Poznań.s.55. 
36Urząd Regulacji Energetyki [www.ure.gov.pl, 11.08.2010] 



 

 

Obecnie z elektrowni wiatrowych zaspokajane jest około 3% popytu na 

energię elektryczną w UE. Najwyższy poziom penetracji rynku ma Dania 

(ok. 20%). W Niemczech wielkość penetracji wynosi około 10.4% 

całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną, którą jest pokrywana 

ze wszystkich źródeł energii odnawialnej (z energii wiatru pokrywane jest 

prawie 7% tego zużycia)37. 

Obecnie obserwuje się duże zainteresowanie inwestorów prywatnych 

instalacjami wiatrowymi szczególnie w północnej części Polski, gdzie na 

różnych etapach przygotowania realizowanych jest szereg inwestycji. W 

roku 2007 wytworzono w elektrowniach wiatrowych ok. 530 GWh38. 

Oznacza to średnie roczne tempo wzrostu w ciągu dekady o 84% od roku 

199739. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w kraju w 

połowie czerwca 2011 roku znajdowały się już 472 instalacje wiatrowe 

                                                 
37 I. Soliński, B. Soliński, R. Ranosz, 2007 – Uwarunkowania rozwoju energii odnawialnej w Polsce na tle Unii 

Europejskiej, W: Szanse i zagrożenia rozwoju rynku energetycznego  w Europie i Polsce. pod red.. Wydaw. AE 

w Katowicach, Katowice, s. 68 
38 G. Barzyk, Zarys energetyki wiatrowej z uwzględnieniem aspektów prawno-technicznych; XVII Konferencja 

Naukowo-Techniczna Areva, Jachranka, Maj 2010 
39 G. Barzyk, Projekt zwiększenia Świadomości ekologicznej poprzez realizację programu szkoleniowego w 

zakresie odnawialnych źródeł energii;  Międzynarodowe Seminarium Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu; 
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(zarówno pojedyncze turbiny, jak i duże farmy) o łącznej mocy 1389 MW. 

Dla porównania, pod koniec roku 2010 moc elektrowni wiatrowych w 

Polsce wynosiła 1180 MW. Przyrost, biorąc pod uwagę czystą statystykę, 

jest więc dostrzegalny, ale wciąż skromny. Potrzeby, jak i możliwości, są 

znacznie wyższe - wg raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki 

Wiatrowej (European Wind Energy Association) Polska ma szansę w 2020 

mieć w całkowitym bilansie aż 14% energii z wiatru. Według rządowych 

planów w 2020 ich moc ma wynosić 6650 MW40.  

Energetyka słoneczna praktycznie jest najmniej wykorzystaną w Polsce 

formą energii odnawialnej. Warunki meteorologiczne w Polsce 

charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania 

słonecznego w cyklu rocznym, ok. 80% całkowitej rocznej sumy 

nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego. 

Charakter rozkładu gęstości strumienia energii promieniowania i jego 

struktura wskazują na pewne ograniczenia w możliwościach jego 

wykorzystania, zwłaszcza w okresie zimowym. W ostatnich latach 

obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji i zastosowania kolektorów 

płaskich, jak również rurowych próżniowych. Najczęściej wykorzystywane 

są do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych, 

wielorodzinnych, a także obiektach użyteczności publicznej (np. w 2007 

roku oddano do użytku największą instalację solarną w Polsce. Blisko 1500 

m2 powierzchni kolektorów słonecznych Vitosol 100s marki Viessmann 

zostało oddanych do użytku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

Najświętszej Marii Panny w Częstochowie41). Kolektory cieczowe znajdują 

zastosowanie przede wszystkim do podgrzewania wody w mieszkaniach, 

domkach kempingowych, letniskowych, obiektach sportowych i 

rekreacyjnych, w budynkach inwentarskich, paszarniach, a także do 

                                                 
40 J. Leśniewska, Wiatrak tu, wiatrak tam, Gazeta wyborcza, 06.07.2011 
41R. Odrobiński, Kolektory słoneczne - wykorzystajmy ciepło słońca [www.ekoefekt.pl, 10.03.2011] 



podgrzewania wody w zbiornikach, basenach oraz wody technologicznej w 

małych zakładach przemysłowych. Do roku 2008 zainstalowano w Polsce 

kilkadziesiąt tysięcy instalacji słonecznego podgrzewania wody użytkowej o 

łącznej powierzchni kolektorów przekraczającej 174 000 m2, wobec 94 587 

m2 w roku 200442, co oznacza zwiększenie instalacji prawie w dwa razy. 

Wyraźny wzrost wykorzystania energii słonecznej w Polsce upatruje się w 

coraz szerszym zastosowaniu płaskich cieczowych kolektorów słonecznych 

oraz kolektorów próżniowych do ogrzewania c.w.u. i c.o. w budynkach 

mieszkalnych. 

Ogniwa fotowoltaiczne, w których dokonuje się konwersji 

promieniowania słonecznego na energię elektryczną w Polsce użytkowane 

są w niewielkim zakresie43. 

Moc zainstalowana ogniw fotowoltaicznych na koniec roku 2003 

wynosiła około 120 kW, a w 2007 już 440 kW44. Według profesora 

Ryszarda Ciacha w latach 2008 - 2014 należy spodziewać się w Polsce 

dużego wzrostu efektywności (?) wykorzystania fotowoltaiki45. Dobrym 

tego przykładem może być fakt zainstalowania na budynku Politechniki 

Warszawskiej układu fotowoltaicznego o mocy 21 kW46, wykorzystującego 

technologie oparte na modułach mono i polikrystalicznych47. Przełomem w 

ciągu najbliższych kilku lat może okazać się nowy typ fotoogniwa 

absorbujący i zamieniający energię słoneczną podczerwieni i nadfioletu w 

energię elektryczną tzw. fotoogniwo spiralne, o sprawności ok. 80%.  

 

 

                                                 
42 Kolektory słoneczne [www.ieo.pl, 10.03.2010] 
43J. Puacz – Olszewska, Odnawialne Źródła Energii – rodzaj i zakres wykorzystania. Konferencja regionalna nt. 

ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz polityki energetycznej Rzeszów, 12.11.2008 r. 
44 Ocena stanu i perspektyw produkcji krajowej urządzeń dla energetyki odnawialnej, Warszawa 2007, Instytut 

Energetyki Odnawialnej EC BREC, praca zbiorowa pod red. G. Wiśniewskiego, s.52. 
45 Konferencja OZE w ZSE nr 1, Kraków 26.10.2007, Wykład R. Ciach 
46P. Kostrzewa, Pierwszy w Polsce system PV. Wamtechnik Sp. z o.o. – materiał filmowy tv.elektro. 
47 Energy Technology Perspectives 2008: fact sheet – the blue scenario. A sustainable energy future is possible – 

How can we achieve it? International Energy Agency, 2008, s.55. 



Prognozy 

Istnieją znaczne rozbieżności w ocenie potencjału technicznego 

odnawialnych źródeł energii występujących w Polsce. Zgodnie z ekspertyzą 

Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej pt. „Ekonomiczne i prawne 

aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce”48 rzeczywisty 

potencjał techniczny wykorzystania źródeł energii odnawialnej w Polsce 

wynosi około 2514 PJ/rok, co przy pełnym wykorzystaniu stanowiłoby 

prawie 60% krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną. 

Aby móc efektywnie wykorzystać potencjał techniczny polskich firm w 

zakresie odnawialnych źródeł energii należy stworzyć odpowiednie warunki 

sprzyjające ich rozwojowi, zwiększyć nakłady finansowe na badania, 

rozwój nowych technologii oraz dofinansowanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych z zakresu OZE. W działaniach należy przede wszystkim 

brać przykład z doświadczenia o zastosowanych metodach wsparcia w 

krajach Unijnych przodujących w rozwoju OZE, takich jak Niemcy czy 

Hiszpania. 

Analizując potencjał techniczny w krajach UE i Polsce można 

zauważyć, że potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii w Polsce 

jest relatywnie duży (np. znacznie większy od potencjału technicznego 

Danii czy Szwecji). Teoretycznie największy potencjał techniczny tkwi w 

promieniowaniu słonecznym, niestety zasoby energii słonecznej były jak 

dotąd słabo wykorzystywane. Szansę pełniejszego zagospodarowania tego 

rodzaju energii upatruje się w masowym stosowaniu instalacji solarnych, a 

także fotowoltaicznych. 

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej Polska posiada duży 

potencjał techniczny biomasy, jak też znaczne zasoby energii geotermalnej. 

Jednak według szacunków zakłada się że w Polsce w ciągu najbliższych lat 

                                                 
48 S. Jarosz, Nie przegrać nowych możliwości-czyli o energii odnawialnej [www.ecbrec.pl, 10.03.2010] 

http://www.ecbrec.pl/


główny nacisk w zakresie wykorzystania OZE położony zostanie na energie 

z biomasy, wiatru, w mniejszym natomiast zakresie ze słońca i geotermii49. 

Według prognoz struktura źródeł energii elektrycznej do roku 2020 

będzie następująca: energia elektryczna z upraw energetycznych: 35 TWh, 

czyli ok. 78%, energia elektryczna z: wiatru, wody biomasy odpadowej - 10 

TWh, czyli ok. 22%. Zakłada się, że ciepło wyprodukowane w roku 2020 z 

biometanu w skojarzeniu wyniesie ok. 50 TWh, a poza produkcją 

skojarzoną ok. 55 TWh50. 

Do roku 2020 wysokorozwinięte kraje UE osiągną poziom ok. 20% 

energii z OZE w bilansie energetycznym poszczególnych krajów (pozostałe 

ok. 15%)51. 

W Polsce nie jest jednak możliwa realizacja takich samych zadań - 

wartościowo i terminowo- co do udziału energii odnawialnej w bilansie 

paliwowo - energetycznym, jakie stawia Unia Europejska, zwłaszcza w 

krótkim okresie do roku 2012 (możliwości współspalania biomasy są też 

ograniczone poprzez dostęp do surowca, parametry techniczne kotłów). Jest 

to spowodowane przede wszystkim opóźnieniem Polski w stosunku do UE 

w systemowym stosowaniu mechanizmów wspierających rozwój 

odnawialnych źródeł energii. Natomiast w perspektywie długoterminowej, 

mając na uwadze podobny potencjał techniczny powinniśmy dążyć do 

osiągnięcia wymaganego przez UE udziału energii odnawialnej w bilansie 

energetyczno-paliwowym kraju. 

 

Cel strategiczny dla Polski i możliwości rozwoju OZE w Polsce 

Celem strategicznym jest zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju ok 15% w 2020 

                                                 
49 Perspektywy wykorzystania OZE [www.phonic.com.pl, 10.03.2010] 
50 Miesięcznik „Czysta energia” 2006.07.08 
51 Ocena stanu i perspektyw produkcji krajowej urządzeń dla energetyki odnawialnej, Instrytut Energetyki 

Odnawialnej 

[http://www.pga.org.pl/prawo/Ekspert_nt_przemyslu_urzadzen_OZE_raport_koncowy_190907.pdf, 10.03.2010] 

http://www.phonic.com.pl/


roku w strukturze zużycia pierwotnych nośników energii, zgodnie ze 

zobowiązaniami przyjętymi przez Polskę w Brukseli, oraz zmniejszenie 

emisji CO2 o ok. 20%52. Emisja CO2 w latach 2000-2004, po zainstalowaniu 

urządzeń OZE zmniejszyła się o ok. 13 mln ton, a w roku 2006 o ok. 5 mln 

ton53.  

 

Rysunek 3. Prognozowany udział energii ze źródeł odnawialnych (w PJ) do 

roku 2020 w podziale na nośniki końcowe54. 

 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami i definicjami, sumaryczny potencjał 

techniczny odnawialnych zasobów energii, w przeliczeniu na końcowe 

nośniki energii w niniejszej pracy został oszacowany na 3 896 PJ i 

przekracza końcowe zużycie energii planowane na 2020 r. – 3226 PJ55, 

podczas gdy potencjał ekonomiczny wynosi 1160 PJ, a praktyczne 

możliwości jego wykorzystania na 2020 r. (potencjał rynkowy) sięgają 697 

PJ. Przeprowadzone analizy wykazały zatem, że w wariancie bazowym 

                                                 
52 Pakiet energetyczno-klimatyczny 3x20. Komisja Europejska, Bruksela 2008 
53 Przyszłe emisje gazów cieplarnianych [www.phonix.com.pl, 10.03.2010] 
54 Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Instytut Energetyki 

Odnawialnej, Warszawa 2007, s.48 
55 Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r. 
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możliwe jest osiągnięcie 21,6% udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

bilansie zużycia energii finalnej w Polsce w 2020 r., określonej w projekcie 

„Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”56. 

 

Rysunek 4. Struktura końcowych nośników energii ze źródeł odnawialnych 

w roku 2006 i 202057 

 

Wychodząc od wielkości potencjałów technicznych odnawialnych 

zasobów energii i korygując je uwarunkowaniami ekonomicznymi 

(priorytetami) ich wykorzystania oraz zakładając, że brak jest możliwości 

handlu biopaliwami i certyfikatami (lub że bilans wymiany jest zerowy) 

oraz, że żadne ze źródeł nie zyska specjalnych przywilejów w systemie 

ogólnego wsparcia , Instytut Energetyki Odnawialnej opracował scenariusz 

realizacji 15% celu, którego wyniki przedstawione są w tabeli 1. 

 

 

                                                 
56 Projekt z 3 września 2007r. 
57Prognoza Instytutu Energetyki Odnawialnej sposobu osiągnięcia 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w bilansie zużycia energii w Polsce w 2020 r. Instytut Energii Odnawialnej, Warszawa 2009, s.66. 
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Tabela 1. Prognozy wielkości produkcji energii z OZE do roku 202058. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Instytut Energetyki 

Odnawialnej, Warszawa 2007, s.45 

Rodzaj OZE Energia końcowa 

w 2020 roku,  

W PJ 

Roczne tempo 

wzrostu sektora, 

w % 

Energetyka słoneczna 16 33 

Energetyka geotermiczna 12 12 

Biomasa, w tym: 382 5 

Plantacje energetyczne razem 135 42 

Biopaliwa 59 21 

Biogaz (z odpadów i plantacji) 98 30 

Energetyka wodna 11 3 

Energetyka wiatrowa 63 35 

OZE ogółem 484 7 



Wnioski 

Strategia i plan działań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii 

przedstawiony w Białej Księdze Komisji Europejskiej wymusiły na 

wszystkich krajach członkowskich podejmowanie działań wspierających 

odnawialne źródła energii, takich jak: inwestowanie w badania, zwolnienia 

podatkowe, gwarantowane ceny energii, subsydia inwestycyjne itp. Sama 

Komisja Europejska od ponad dziesięciu lat wspiera badania i rozwój 

odnawialnych źródeł energii w ramach kolejnych Ramowych Programów 

Badań i Rozwoju. W porównaniu z Unią Europejską krajowy rozwój 

odnawialnych źródeł energii jest wspierany w znacznie mniejszym stopniu, 

a także napotyka bariery utrudniające jego rozwój. 

W Polsce stosowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, jak na razie w wielu przypadkach nie znajduje bezpośredniego 

uzasadnienia ekonomicznego. Wieloletnia tradycja stosowania węgla, jako 

głównego paliwa ekonomicznego, otrzymywane w przeszłości dotacje do 

energetyki i niskie ceny tradycyjnych nośników energii znacznie utrudniały 

wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych (poza energetyką wodną). 

Barierą trudną do przezwyciężenia są wysokie nakłady inwestycyjne. 

Uwzględniając aspekt ekonomiczny, (warunkujący osiągnięcie liczącego się 

udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnych) trzeba 

wziąć pod uwagę, że wyższa cena energii wyprodukowanej ze źródeł 

odnawialnych (w porównaniu z klasycznymi źródłami) przy ich lokalnym  

wykorzystaniu, może być przynajmniej częściowo pomniejszona o koszt 

zbędnej transmisji. Tym niemniej w szeregu przypadków należy liczyć się z 

kosztami rezerwowania dostaw energii z systemu elektroenergetycznego 

i/lub gazowniczego. 
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Streszczenie 

Na tle konwencjonalnego rozwoju polskiej i unijnej polityki 

energetycznej przeprowadzono analizę stanu i perspektyw rozwoju 

energetyki niekonwencjonalnej w kontekście polityki energetycznej UE.  

Na podstawie wielorakich źródeł międzynarodowych i krajowych, z 

uwzględnieniem danych statystycznych oraz literatury naukowej autor 

uwidocznił tendencje wzrostowe energetyki niekonwencjonalnej jako 

charakterystyczny trend gospodarczy, niepodważalny we współczesnych 

europejskich geopolitycznych warunkach, bardzo aktualny dla rozwoju 

polskiej gospodarki i polityki energetycznej w kontekście ogólnego 

podejścia do polityki energetycznej Unii Europejskiej.  

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia wiatrowa, Unia 

Europejska, polityka energetyczna 

 


